
Styremøte LK-Østfold 23.8.2017 – Harehjellhytta i Trøsken 

 

Tilstede: Erland, Rebecka, Per, Knut, Erik, Bendik og Hans Olav 

Forfall. Magne 

Terminliste sesongen 2017-18 Per sluttfører terminlista 

Per tok oss gjennom terminlista, som nesten er boks av hva vi forventer av renn. Fortsatt er 2-3 ledige 

datoer, men de forventes å fylles bl.a. av Trøsken som ikke hadde endelig bekreftelser klare. 

Terminlista i kretsen ser p.t. slik ut: 

 7. januar, ? (Spydeberg spørres) 

 13. januar, Overkölenrennet, Oslo sportslager cup, Ørje 

 14. januar, KM lagsprint, Tistedal (flyttes fra 27. januar) 

 27. januar, KM Sprint skate/klassisk (flyttes fra 14. januar, stilart bestemmes etter forhold), Trøsken? 

 28. januar, KM Normaldistanse Klassisk, Ørje 

 3. februar, Kretsrenn Klassisk, Fredrikstad 

 4. februar, Kretsrenn, Fristil ?, Moss 

 10. februar, Krestsrenn, Fristil, Askim spørres 

11. februar, Kretsrenn, Langrennscross ? Trøske 

10. mars, Kretsrenn, Fristil, Tistedal 

25. april, Swenorcupavslutning, Rygge nye ungdomsskole 

Per legger ut på sportsadmin når det er klart. Øvrig informasjon legges også ut her. 

Priser Erland og Hans Olav ser videre på dette 

Erland og Hans Olav har begynt å se gjennom listene for de siste årene. Skal også oppdatere seg på og avklare 

kriterier for de ulike prisene/stipendiene. Thor G. har vel oversikt på dette? Vi er opptatt av å få klare kriterer 

for de ulike prisene. Utdelingen foreslås flyttet til KM-helgen i januar, vedtatt! Klubbene innbys til å melde inn 

en kandidat til "Forbilde/rollemodell pris". Frist 20 september. Innbydelse bør snarest ut på sidene våre. Erland 

avklarer premier med Thor og avtaler videre bestillinger. Erlend formulerer tekst til innbydelse etter avklaring 

om kriterier med Thor. 

 

Swenor cup Rebecka har ansvar for Swenor cup, og organiserer dette 

Informasjon bli lagt ut i god tid før første renn, etter at sponsorspørsmål er avklart. 

Avslutningen blir på Rygge nye ungdomsskole, Vardåsen, 25. april. 

Erlend sjekker med Swenor om videre sponsing 

Hans Olav tar kontakt med Spydeberg/Jan Børre om gule ledertrøyer. (og vester generelt i forhold til 

NC/NM/HL) 

 

Skisamlinger høsten 2017  

Torsby: LK avlyser Torsbysamling 13.-15. oktober og satser heller på en heller flere miljøsamlinger lokalt i fylket 

utover i året. Knut tilbyr Team Craft Østfold om å ta over administrasjonen av dette før vi evt avbestiller. Jan 



Børre har denne bestillingen  

 

Miljøsamling: 1.  Rebecka informerte fra den kommende salingenen. "Jentesamling" Postivit arrangement 

venter kretsens jenter (2001-2006) i Moss 1.-2. september. 23 jenter påmeldt p.t. Vidar Løfshus og Marthe 

Kobberslette Jensen kommer fra forbundet som trenere i tillegg til lokale krefter. 

Arrangementet markedsføres i NRK Østfold, Langrenn.com. Mathias Lunde Kristoffersen og Thomas Berger 

kontaktes. 

 

Budor Erland tar ansvar for dette generelt 

Budor: 1.-3. desember blir på Budor, som først tenkt. P.t. har vi mellom 40-50 plasser. Må avklares med driver 

etter hvert som påmeldingen er klar. Erland jobber med trenerkabalen og administrator av samlingen. 

Hans Olav tar kontakt med Per Ola Gasmann og hører om NTG har et par utøver å avse til trenerbiten og 

overleverer informasjon fra i fjor til Erland. 

Bendik hører med Marthe Koberslette Jensen angående trenerbiten 

Erland, Hans Lie, Ragnar Bragvin Andresen, Bendik Simen, Sigve er andre aktuelle kandidater. (Team Craft 

Østfold har satt opp denne samlingen som en samling sammen med kretsen. Hans Lie vil kanskje uansett være 

tilstede??) 

Knut er LKs kontakt inn mot teamet og har vært i kontakt med dem og opprettholder den kontakten videre ved 

behov. 

 

HL 2018 - Lygna 

 

Knut er LKs representant (Henning Dalby assisterer ved behov) 

–LK vurderer Lygna som ganske nærme og velger å tro at mange ønsker å pendle. Knut undersøkerevt litt hva 

som bør gjøres og finnes ut i fra overnattingsmuligeter. Informasjon må legges ut tidlig på hjemmesidene slik at 

alle blir informert og vet hva LK tenker. 

–Svend Westgaard og Hans Lie foresørres som smørerer 

–Påmelding via Questback må/bør legges ut av Thor i god tid, f.eks. ved nytt år 

–Knut! jeg har noen skjemaer bl.a fakturagrunnlag som skal fylles ut til Thor i etterkant, for fakturering ut til 

klubbene.  

 

NC Junior 2017/18 Beitostølen og Holmenkollen 

 

Knut og Hans Olav er LKs representanter dissse to helgene og avtaler videre seg imellom (fra forrige styremøte) 

–Overnattingskvote gis fra forbundet til kretsene (noen vil nok pendle, spesielt til Holmenkollen, vi legger 

derfor ikke opp til noe overnatting vi kretsen i Kollen) 

–Påmelding  via Questback og info fra oss via nettsidene og sosiale medier må/bør legges ut av Thor i god tid 

før de aktuelle helgene 



–fakturagrunnlag som skal fylles ut til Thor i etterkant, for fakturering ut til klubbene. 

– lagledermøter og videre infomøter/-beskjeder til utøverne 

 

NC/NM Junior Steinkjer og Alta 

 

Ansvar avtales og fordeles etterhvert. Kan Team Craft Østfold spørres om å administrere disse? 

 

DIVERSE: 

– Rulleskirenn/cuper neste år? Hvem har ansvar? Luftes på Høstmøte om hva som forventes av LK. Vi er 

uansett avhengig av at klubber vil arrangere og ønsker oss gjerne mer initiativ fra klubbene. 

– TD-kurs i løpet av oktober/november i Trøsken? 

– "Handlingsplan"..... 

– Rekruttering i klubbene??? 

– Høstmøte 13.-15. Hvem reiser? Erland +? (Hans Olav eller Erik) 

– Fluorsaken, ikke oppdaget noen nye utspill i det siste. Skal vi ta noen stilling til denne? Mulig 

avstemming på høstmøte. 

– Team Veidekke Oslofjord generelt, samling i september. Hvordan nå ut til kretsen? liten oppslutning 

fra Østfold. 

 

Neste LK møte bestemmes til 26 september. september kl. 19 i Harehjellhytta, Trøsken. Ønske om at Thor 

Gjelsvik kommer på dette møtet 

Ref. Hans Olav 

 


